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เอกสารประกอบการสอน 

วิชา วรรณคดีเปรียบเทียบ 

รหสัวิชา THL ๒๔๑๒  
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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา THL๒๔๑๒ รายวิชา วรรณคดีเปรียบเทียบ 

สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

รหัสวิชา    THL๒๔๑๒ 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย  วรรณคดีเปรียบเทียบ 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Comparative Literature 

๒.  จ านวนหน่วยกิต        ๓ (๓-๐-๖) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     

      ๓.๑  หลักสูตร       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะ  

๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ 

๕.  สถานที่ติดต่อ    ห้อง ๓๕๓๗  อาคาร ๓๕   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

๖.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒ / ๒๕๖๐ ชั้นปีที่ ๒ 

๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ๔๐  คน / หมู่เรียน 

๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 

๘.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี  



หน้า | ๓  
รายวิชา THL๒๔๑๒ วรรณคดเีปรียบเทียบ      สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๙.  สถานที่เรียน     อาคาร ๓๕ และ อาคาร ๒๙ 

๑๐.วันที่จัดท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  วันที่ ๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑.   จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

หลังจากเรียนจบวิชานี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ  

๑. อธิบายก าเนิดและพัฒนาการวรรณดคีเปรียบเทียบได้ 
๒. อธิบายประเด็นศึกษาของวรรณคดีเปรียบเทียบได้ 
๓. อธิบายความสัมพันธ์ของวรรณคดีในเชิงข้ามชาติ อิทธิพลและที่มาได้ 
๔. อธิบายความสัมพันธ์ของวรรณคดีในเชิงข้ามศาสตร์ต่าง ๆ ได้ 
๕. อธิบายความสัมพันธ์ของวรรณคดีในเชิงข้ามศิลปะแขนงต่าง ๆ ได้ 
๖. วิเคราะห์วรรณคดีตามกระบวรทัศน์วรรณคดีเปรียบเทียบแนวต่าง ๆ ได้ 

 

๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 

 ผู้สอนน าเทคโนโลยีมปีระกอบการสอน และน าเอกสารประกอบการสอน Power Point ลงในเว็ปไซต์ของผู้สอน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้และพฒันาให้ทันสมัยอยูต่ลอด 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 

  ความสัมพันธ์ของวรรณคดีในเชิงอิทธิพลหรือที่มา  ความสัมพันธ์กับศาสตร์ หรือศิลปวิทยาแขนงอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
 Relationship among literatures in terms of their influences and origins; conjunction with 
science, art, and other relevant subjects with regard to the contents and forms. 
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๒. จ านวนชัว่โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน (ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

๔๕ 

๓ ชั่วโมงx๑๕ สัปดาห ์

สอนเสริมตามความ
ต้องการของผู้เรียน 

- ๙๐ 

๖ ชั่วโมงx๑๕ สัปดาห ์

 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 ๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพกัอาจารย์ผู้สอน ทุกวนัจันทร์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ห้อง ๓๕๓๗ อาคาร ๓๕   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 ๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทีท่ างาน / มือถือ  หมายเลข     ๐๒ ๑๖๐๑๓๐๑ 

 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)   jiraporn.ad@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)   - 

 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)  
 http://www.teacher.ssru.ac.th/jiraporn_ad 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

  (๑)  มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ 

  (๒)  ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย เคารพและปฏบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

  (๓)  มีจิตส านึกและพฤติกรรมทีค่ านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่มีคุณธรรมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัว 

 (๔)  ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทยและมีเจตคตทิี่ดีต่อวัฒนธรรมไทย 
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๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองคก์ร เพื่อเป็นการปลูกฝงัให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน้การเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เปน็ไปตามระเบยีบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

(๒)  สอดแทรกเนื้อหาที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและวฒันธรรม
ไทย 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้เรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

(๒) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษา ในการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 

  (๓) สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่างผู้เรียนร่วมกันและกับผู้สอนทุกคน 

  (๔) การกระท าทุจริตในการสอบ 

๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  มีความรอบรู้ในภาษาและวฒันธรรมไทย 

  (๒)  มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 (๓)  มีความรู้และความสามารถพัฒนาความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น   

๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง การคิด วิเคราะห์ ถาม-ตอบในชัน้เรียน 

(๒)  มอบหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและท ารายงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม 

(๓)  อภิปรายเป็นกลุ่มโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

(๔)  การสอนโดยใช้สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  การถาม – ตอบและการท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
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(๒)  การสอบกลางและปลายภาคเรียน 

(๓)  ประเมินจากรายงานหรือการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม 

(๔)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

๓. ทักษะทางปญัญา 

๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

  (๑)  สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า 

 (๒)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสิทธผิล 

๓.๒   วิธีการสอน 

(๑)  ตั้งประเดน็ค าถาม การร่วมกันอภิปรายในชัน้เรียน 

(๒)  แบ่งกลุ่มจัดท ารายงาน 
(๓)  น าเสนองานหน้าชั้นเรียนและในรูปแบบรายงาน 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  สังเกตจากการปรึกษางานกับอาจารย์ผูส้อน   

(๒)  ประเมินจากการน าเสนองานและรายงาน 

   (๓)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน   
   (๔)  ประเมินจากการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 

(๕)  ประเมินจากการท าข้อสอบข้อเขียน 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

  (๑)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 

 

 

 



หน้า | ๗  
รายวิชา THL๒๔๑๒ วรรณคดเีปรียบเทียบ      สาขาวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มีการก าหนดกิจกรรม การท างานเปน็กลุ่ม ซึ่งต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูล
จากการสัมภาษณบ์ุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตัว
บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

(๒)  ให้นักศึกษาท างานกลุ่มและแบ่งหนา้ที่ความรบัผิดชอบให้ชัดเจน 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากผลงานของกลุม่และผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ท างาน 

(๒)  ประเมินตนเอง และประเมนิซึ่งกันและกัน 

(๓)  สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 

  (๑)  สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 (๒)  สามารถสื่อสารข้ามวฒันธรรมได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์   

 (๓)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

              (๔)  สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจยัทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ 

๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  น าเสนองานกลุ่มในชั้นเรียน ฝึกให้นักศึกษาใช้ภาษาที่ถูกตอ้ง ชัดเจน กระชบัและเหมาะสม  

                    (๒)  จัดท ารายงาน โดยให้ค้นคว้านักศึกษาต้องคน้คว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  

                     (๓)  นักศึกษาน าเสนอด้วยโปรแกรม Power Point หรือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ประเมินจากภาษาที่ใช้ในการน าเสนอรายงานหนา้ชัน้เรียนและรายงานที่เป็นรูปเล่ม 
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(๒)  ประเมินจากรูปแบบการน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ และแสดงให้เห็นถึงการค้นคว้าข้อมูลที่
หลากหลาย 

หมายเหต ุ

สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซ่ึงจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน  
สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้  

(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

๑ 

 

๑. ลักษณะเนื้อหา กิจกรรมและ
วิธีการประเมินผลการเรียน 

๒.  นิยามของวรรณคดีและ
วรรณกรรม 

๓. ก าเนิดวรรณคดเีปรียบเทียบ 

๓   ฟังบรรยาย  ร่วมอภิปราย  และตอบ
ค าถาม  

Power Point  และเอกสารประกอบการ
สอนอื่นๆ 

อ.ดร.จิราภรณ์  

อัจฉริยะประสิทธิ ์

๒ -๓ 

 

๑. พัฒนาการวรรณคดีเปรียบเทียบ
ยุคต่าง ๆ  

๒. การศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบใน
ปัจจุบัน 

๓   ฟังบรรยาย  ร่วมอภิปราย  และตอบ
ค าถาม  

Power Point  และเอกสารประกอบการ
สอนอื่นๆ 

 อ.ดร.จิราภรณ์  

 อัจฉริยะประสิทธิ์ 

๔ ประเด็นศึกษาของวรรณคดี
เปรียบเทยีบ 

   -  ประเภทวรรณวรรณกรรม 
(Genre) 

    -  รูปแบบ (Forms) 

๓ ฟังบรรยาย  ร่วมอภิปราย ตอบค าถาม  

Power Point  และเอกสารประกอบการ
สอนอื่นๆ 

 อ.ดร.จิราภรณ์  

 อัจฉริยะประสิทธิ์ 
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สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้  

(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

    -  แนวคิด (Themes) 

    -  ยุคสมัยและกระแส 
(Movements, Periods) 

๕ การบรรยายเรื่อง “กระบวนทัศน์
วรรณคดีเปรียบเทียบ: อดีต ปัจจบุัน 
อนาคต”  

๓ ฟังวิทยากรบรรยาย  ร่วมกันอภิปราย   วิทยากร 

 อ.ดร.จิราภรณ์  

อัจฉริยะประสิทธิ์  

๖ - 
๗ 

 ๑. วรรณคดเีปรียบเทียบแนวข้าม
ชาติ 

    -  การศึกษาเชิงประวัติ อิทธิพล
และที่มา 

    -  การศึกษาแนวคู่ขนาน 
(parallelism) และแนวลักษณะรว่ม
อันเป็นสากล (archetypes) 

๒.  วรรณคดไีทยกับอิทธิพลของ
วรรณคดีจีนและอินเดีย 

๖ ฟังบรรยาย  ร่วมอภิปราย ตอบค าถาม  

น าเสนองานหน้าช้ัน  Power Point  และ
เอกสารประกอบการสอนอื่นๆ 

อ.ดร.จิราภรณ์  

 อัจฉริยะประสิทธิ์ 

๘ สอบกลางภาค อ.ดร.จิราภรณ์  

อัจฉริยะประสิทธิ ์

๙ – 
๑๐ 

วรรณคดีเปรียบเทียบแนวข้ามศาสตร ์

    -  วรรณคดีกับสังคม    

    -  วรรณกรรมกับความพิการ 

    -  วรรณกรรมมุกตลกและวรรมกร
รมเสียดส ี

๖ ฟังบรรยาย  ร่วมอภิปราย ตอบค าถาม  

น าเสนองานหน้าช้ัน  Power Point  และ
เอกสารประกอบการสอนอื่นๆ 

อ.ดร.จิราภรณ์  

อัจฉริยะประสิทธิ ์
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สัปดา
ห์ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน  สื่อที่ใช้  

(ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

    -  วรรณคดีกับภาพยนตร ์

๑๑ – 
๑๒ 

วรรณคดีเปรียบเทียบแนวข้ามศลิป์ 

    - กวีนพินธ์ภาพ  

    - กวีนิพนธ์รูปแบบ 

    - กวีนิพนธ์รูปธรรม 

    - วรรณคดีกับศิลปะแขนงต่าง ๆ  

 ฟังบรรยาย  ร่วมอภิปราย ตอบค าถาม  

น าเสนองานหน้าช้ัน   Power Point  และ
เอกสารประกอบการสอนอื่นๆ 

อ.ดร.จิราภรณ์  

อัจฉริยะประสิทธิ ์

๑๓ – 
๑๕ 

 

น าเสนองานหน้าช้ัน, ทัศนศึกษานอก
สถานท่ี  

๙ ฟังบรรยาย  ร่วมอภิปราย ตอบค าถาม  

น าเสนองานหน้าช้ัน  Power Point  และ
เอกสารประกอบการสอนอื่นๆ ทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี 

อ.ดร.จิราภรณ์  

อัจฉริยะประสิทธิ ์

๑๖ ทิศทางและแนวโน้มการศึกษา
วรรณคดีเปรียบเทียบ 

๓ ฟังบรรยาย  ร่วมอภิปราย ตอบค าถาม  

Power Point  และเอกสารประกอบการ
สอนอื่นๆ 

อ.ดร.จิราภรณ์  

อัจฉริยะประสิทธิ ์

๑๗ สอบปลายภาค อ.ดร.จิราภรณ์  

อัจฉริยะประสิทธิ ์

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับ  ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

๑ ๑.๑(๔),  ๒.๑(๒), ๓.๑(๑),     
๔.๑(๑) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ตลอดภาค

การศึกษา ๑๐% 
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๒ ๑.๑(๔),  ๒.๑(๒), ๓.๑(๑),     
๔.๑(๑), ๕.๑(๑) แบบทดสอบ/แบบฝึกหัด ๒ ๑๐% 

๓ ๑.๑(๔),  ๒.๑(๒), ๓.๑(๑),     
๔.๑(๑), ๕.๑(๑) รายงานเดี่ยว ๑๖ ๑๐% 

๔ ๑.๑(๔),  ๒.๑(๒), ๓.๑(๑),     
๔.๑(๑), ๕.๑(๑) การน าเสนองานหนา้ชัน้ ๑๒ – ๑๕ ๑๐% 

๕ ๑.๑(๔),  ๒.๑(๒), ๓.๑(๑),     
๔.๑(๑), ๕.๑(๑) รายงานเล่ม ๑๖ ๑๐% 

๖ ๑.๑(๔),  ๒.๑(๒), ๓.๑(๑),     
๔.๑(๑) 

 

การสอบกลางภาค     
๘ ๒๐% 

๗ ๑.๑(๔),  ๒.๑(๒), ๓.๑(๑),     
๔.๑(๑) 

 

การสอบปลายภาค     
๑๗ ๓๐% 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. เอกสารและต าราหลัก 
เอกสารประกอบการสอนวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ 

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
คณาจารย์ภาควชิาวรรณคดีเปรยีบเทียบ. (๒๕๖๐). วรรณคดีทัศนา ๑ วรรณกรรมกับสังคม. กรุงเทพ ฯ : 

โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
คณาจารย์ภาควชิาวรรณคดีเปรยีบเทียบ. (๒๕๖๐). วรรณคดีทัศนา ๒ วรรณกรรมข้ามศาสตร์. กรุงเทพ ฯ : 

โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
เจตนา นาควัชระ. (๒๕๔๒). ทฤษฏีเบื้องต้นแห่งวรรณคดี. กรุงเทพฯ: ศยาม. 

ตรีศิลป บุญขจร. (๒๕๕๓). ด้วยแสงแห่งวรรณคดีเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: ศูนย์วรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย.   

ตรีศิลป์ บุญขจร, บรรณาธิการ. (๒๕๕๕). วรรณสารอาเซียน : สายสัมพันธ์และสตรีวิถี รวมบทศึกษา
วรรณกรรมอาเซียน. กรุงเทพฯ: ศูนย์วรรณคดีศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ตรีศิลป์ บุญขจร. (๒๕๔๒). นวนิยายกับสังคมไทย. กรุงเทพฯ: โครงการต าราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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มหาวิทยาลยั. 

รื่นฤทัย สัจจพนัธุ์. (๒๕๒๕). อิทธิพลวรรณกรรมต่างประเทศในวรรณกรรมไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั
รามค าแหง. 

ศิริรัตน์ ทวีเลิศนิธิ.  (๒๕๓๘). การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมสตร์ของเยอรมันกับไทย. กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย.  

สมพร สิงห์โต. (๒๕๒๐). ความสัมพันธ์ระหว่างรามายณะของวาลมีกิและรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 
๑. กรุงเทพฯ : กรมการฝึกหัดครู. 

สิทธา พนิิจภูวดล. (๒๕๒๒). วรรณคดีเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัรามค าแหง. 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, ม.ล. (๒๕๒๙). แว่นวรรณกรรมรวมบทความ. กรุงเทพฯ: อ่านไทย. 

รื่นฤทัย สัจจพนัธุ์. (๒๕๔๖). นามานุกรมรามเกียรติ์ : ประวัติความเป็นมา ตัวละคร สถานที่ พิธี อาวุธ ฯลฯ. 
กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๑) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน   
๒) การประเมินการสอนจากการรายงานหน้าชั้น การท ารายงาน 
๓) การประเมินจากผลการเรียน 

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง โดยพิจารณาจากผลการเรียน รายงาน ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและ
การร่วมอภิปรายในชั้นเรียนของผู้เรียน  

๓. การปรับปรุงการสอน  

๑) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 
๒) สัมมนาการจัดท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓) ปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนให้ทันสมัย 
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๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชานัน้ โดยผู้สอนควรน าผล
คะแนนทัง้ที่เป็นคะแนนเก็บและคะแนนสอบมาพิจารณาฌเปรยีบเทียลกับผลการเรียนโดยรวม 

๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  ผู้สอนควรวิเคราะห์ผลการเรียนและการจัดแผนการเรียนเพื่อน าไปปรบัปรุงการสอนต่อไป  

 

*********************** 
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วรรณคดีเปรียบเทียบ1 

 

นิยามวรรณคดีเปรียบเทียบ 

  Marius-François Guyard (La Littérature Comparée, 1951): “วรรณคดี

เปรยีบเทยีบหมายถึงประวตัคิวามสมัพนัธ์ทางวรรณกรรมระหว่างประเทศ นักวรรณคดี

เปรียบเทียบยืนอยู่ทีพ่รมแดนทางภาษาหรือพรมแดนของประเทศ และส ารวจการ

แลกเปลีย่นแก่นเรือ่ง ความคดิ หนงัสอื หรอืความรูส้กึระหวา่งวรรณคด ี2 ชาต ิ2 ภาษาหรอื

หลายชาติหลายภาษา วิธีการท างานของเขาจะปรบัตัวเองไปสู่ความหลากหลายของ

การศกึษาคน้คว้า และมเีครือ่งมอืในการศกึษาทีแ่น่นอนจ านวนหนึง่ เขาจะต้องมคีวามรู้

เกีย่วกบัวรรณคดขีองหลายประเทศ เขาจะตอ้งรูแ้หลง่ทีจ่ะหารายชือ่หนงัสอืทีจ่ าเป็น”  

  Henry Remark (Comparative Literature: Method and Perspective, 1961): 

“การศึกษาวรรณคดีทีเ่กินเลยไปจากขอบเขตของประเทศใดประเทศหนึง่ และการศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งวรรณคดกีบัความรูแ้ละความเชือ่ในดา้นอืน่ๆ เช่น ศลิปะ (อาท ิจติรกรรม 

ประตมิากรรม สถาปตัยกรรม คตีศลิป์) ปรชัญา ประวตัศิาสตร ์สงัคมศาสตร์ (อาท ิรฐัศาสตร ์

เศรษฐศาสตร์ สงัคมวิทยา) วทิยาศาสตร์ ศาสนา ฯลฯ กล่าวโดยสรุปเป็นการเปรียบเทียบ

วรรณคดขีองชาตหินึง่กบัอกีชาตหินึง่หรอือกีหลายๆ ชาต ิและเป็นการเปรยีบเทยีบวรรณคดกีบั

การแสดงออกของมนุษยใ์นดา้นอืน่ๆ” 

 

ก าเนิดและพฒันาการของวรรณคดีเปรียบเทียบ 

  - เกิดขึน้ราวปลายครสิต์ศตวรรษที่ 18 ในยุคที่ยุโรปก าลงัพยายามแยกตวัเป็น

อิสระจากอาณาจกัรต่างๆ และพยายามหาเอกลกัษณ์ของชาติ โดยเฉพาะ “วรรณคดี

ประจ าชาต”ิ ดงันัน้การศกึษาวรรณคดเีปรยีบเทยีบจงึมลีกัษณะประเมนิคา่ 

                                                           
1 เอกสารชุดน้ีสรุปจาก ตรศีลิป์ บุญขจร. ด้วยแสงแห่งวรรณคดีเปรียบเทียบ: วรรณคดีเปรียบเทียบ 

กระบวนทศัน์และวิธีการ. กรุงเทพ ฯ: ศนูยว์รรณคดศีกึษา คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2553. 
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  - ราวครสิต์ศตวรรษที ่19  การศกึษาวรรณคดเีปรยีบเทยีบช่วงแรกมลีกัษณะ

เปรียบเทียบข้ามชาติข้ามภาษา  ต่อมาเพิม่กระบวนทศัน์ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่าง

วรรณคดกีบัศลิปะแขนงอื่นๆ หรอืกระบวนทศัน์ประสานศลิป์ และราวตน้ครสิต์วรรษที ่20 

ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งวรรณคดกีบัศาสตรแ์ขนงอื่นๆ และการศกึษาแนวสมัพนัธบท 

 

แนวทางการศึกษาวรรณคดีเปรียบเทียบ 

  1. ส านกัฝรัง่เศส (ครสิตศ์ตวรรษที ่19) 

  - เน้นศึกษาอทิธพิล/ที่มาของวรรณคดอีนัเป็นวฒันธรรมประจ าชาติ เพื่อ

ความเขา้ใจความเป็นชาตขิองตน โดยการศกึษาเชงิเปรยีบเทยีบวฒันธรรมของตนกบัผูอ้ื่น  

  - เน้นการศกึษาความสมัพนัธข์องวรรณคด ี2 ชาต ิ2 ภาษา 

  นกัวรรณคดเีปรยีบเทยีบส านกัฝรัง่เศสทีส่ าคญัๆ เชน่ 

  - Paul van Tiegham เน้นศกึษาความสมัพนัธข์องวรรณคดเีชงิอทิธพิล

การเลยีนแบบและการยมืศกึษาวรรณคด ี2 ชาติ 2 ภาษา (Binary Relation) และตดั

วรรณคดมีุขปาฐะและคตชินออกไป  

  - Lolliée เน้นศึกษาวรรณกรรมชาตตินเองบนพื้นฐานความคดิแบบ

ชาตนิิยม ท าใหถู้กมองวา่มอีคตติ่องานเขยีน 

  - Ulrich Weisstein เน้นศกึษาความสมัพนัธข์องวรรณคดเีพยีง 2 ชาต ิ2 

ภาษา  

  - René Wellek เสนอการศกึษาวรรณคดใีหม้ากกวา่ 2 ชาต ิ2 ภาษา 

  วรรณคดเีปรยีบเทยีบในเยอรมนี 

   -  Friedrich Schlegel น าเสนอแนวคิดเรื่องกวีนิพนธ์สากล 

(Universalpoesie)  

   -  Goethe เสนอแนวคดิเรื่อง วรรณคดโีลก (Weltiteratur)  การแปลงาน

ภาษาต่างๆ เขามองวา่วรรณคดโีลกและกวนิีพนธโ์ลกเป็นสมบตัริว่มของมนุษยชาต ิ
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 2.  ส านกัอเมรกินั (ครสิตศ์ตวรรษที ่20) 

  -  เน้นศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณคดีกับศิลปะแขนงอื่น  ศึกษา

อนุภาค แนวคดิ ประเภทวรรณกรรมเพื่อเขา้ใจรูปแบบวรรณกรรมประเภทต่างๆ ศึกษา

ทฤษฎวีรรณกรรมและทฤษฎกีารวจิารณ์  

  นกัวรรณคดเีปรยีบเทยีบส านกัอเมรกินัทีส่ าคญัๆ เชน่ 

  - Henry Remark เน้นศกึษาวรรณคดใีนลกัษณะหาความสมัพนัธ์ระหว่าง

วรรณคดกีบัศาสตร์แขนงอื่นๆ หลกีเลีย่งอคตชิาตนิิยม ท าใหว้รรณคดเีปรยีบเทยีบปลอด

จากนยัยะทางการเมอืง 

  - Charles Mills Gayley เน้นการศกึษาสหสาขาวชิา (Interdisciplinary) เขา

มองว่าวรรณคดเีป็นส่วนหน่ึงของศาสตร์แขนงต่างๆที่เกี่ยวขอ้งส่งเสรมิกนั และส่วนหน่ึง

ของวฒันธรรม 

 

ทิศทางวรรณคดีเปรียบเทียบในปัจจบุนั 

 ศกึษาวรรณคดแีบบขา้มชาตขิา้มภาษา ขา้มศลิป์ ขา้มศาสตร ์

 ศกึษาทฤษฎตี่างๆ เชน่ 

     -  ทฤษฎรีือ้โครงสรา้ง (Deconstruction) 

    -  ทฤษฎแีนวสตรนิียม  

    -  การวเิคราะหว์าทกรรมและกลไลของอ านาจ ของ ฟูโกต ์(Foucault) 

    -  ศาสตรแ์หง่การเลา่เรื่อง (Narratology) 

     ฯ 

 ศกึษาวรรณคดแีนวสมัพนัธบท 

 ศกึษาเรื่องประเภทของวรรณคด ี
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พฒันาการวรรณคดีเปรียบเทียบในประเทศไทย 

  -  พระยาอนุมานราชธนน าค า วรรณคดเีปรยีบเทยีบ มาใชเ้ป็นคนแรก 

  -  เกดิขึ้นเมื่อราวปี 2480 โดยช่วงแรกสอดแทรกเน้ือหาไวใ้นวชิานิรุกตศิาสตร์ 

มกัศกึษาวรรณกรรมไทยเปรยีบเทยีบกบัวรรณกรรมต่างชาต ิเช่น รามเกยีรตขิองไทยกบั

รามายนของอนิเดยี เป็นตน้ ปี พ.ศ. 2509 แยกเป็นวชิาอสิระ  ต่อมาสถาบนัอุดมศกึษา

ต่างๆ เริม่ใหค้วามสนใจและเปิดสอนรายวชิาน้ี 
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ประเดน็ส าคญัในการศึกษาวิจยัสาขาวรรณคดีเปรียบเทียบ 

 

แนวทางการศกึษาวรรณคดเีปรยีบเทยีบในประเดน็ส าคญัต่างๆ แบ่งไดค้ร่าวๆเป็น 

4 หวัขอ้ ดงัน้ี 

1. ประเภทวรรณกรรม (Genre) 

2. รปูแบบ (Forms) 

3. แนวคดิ (Themes) 

4. ยคุสมยั, กระแส (Periods, Movement) 

 

1.  ประเภทวรรณกรรม  (Genre) 

 พฒันาการการศึกษาประเภทวรรณกรรม 

 -  เริม่มกีารศกึษาตัง้แต่สมยักรกี  

-  ครสิตศ์ตวรรษที ่19  -  ในตะวนัตกแบ่งประเภทวรรณกรรมเป็น 3 ประเภทใหญ่ 

ไดแ้ก่ 

(1)  มหากาพยห์รอืเรื่องเลา่      

(2)  บทละคร      

(3)  บทรอ้ยกรองร าพนัความในใจ (Lyric) 

 -  ครสิต์ศตวรรษที่ 20  -  Northrop Frye แบ่งประเภทวรรณกรรมออกเป็น 4 

ประเภท ไดแ้ก่ 

  (1)  โศกนาฏกรรม    

(2)  สุขนาฏกรรม 

  (3)  โรมานซ ์(Romance)   

(4)  เรื่องลอ้เลยีน (Satire) 
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 การก าหนดประเภทวรรณกรรม 

 

      Raymond Williams (1978) กล่าวถงึองค์ประกอบของการก าหนดประเภท

วรรณกรรมวา่ม ี3 องคป์ระกอบ  ดงัน้ี 

1. ลักษณะวิธีการแต่งแบบเรื่องเล่า แบบบทละครหรือแบบพรรณนา

อารมณ์ความรูส้กึสว่นตวั 

2. ลกัษณะค าประพนัธห์รอืฉนัทลกัษณ์ 

3. ลกัษณะของเน้ือหา 

 

        Hans Robert Jauss (1983) ก าหนดรปูแบบฉนัทลกัษณ์ไว ้2 แบบ คอื 

1. รปูแบบภายนอก (Outer Form) =  ฉนัทลกัษณ์ 

2. รปูแบบภายใน (Inner Form) = ลกัษณะรว่มหรอืเอกลกัษณ์ของเน้ือหา 

 

 Jauss ยงัเสนอว่า การศกึษาประเภทวรรณกรรมจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบั

เงือ่นไขของเวลาหรอืประวตัศิาสตรด์ว้ย 

 

ตวัอยา่งการศกึษาประเภทวรรณกรรมในนวนิยายสงัคมตะวนัตก 

 

 ประวตัแิละพฒันาการนวนิยายในสงัคมตะวนัตก 

  -  รูปแบบการประพนัธ์ประเภทนวนิยายเกิดขึ้นตัง้แต่สมยัต้นศตวรรษที่ 18 

และไดร้บัความนิยมอยา่งแพร่หลาย เพราะจดัเป็นรูปแบบงานประพนัธแ์บบใหม่ทีท่า้ทาย

ขนบวรรณกรรมเก่า โดยเผยใหเ้หน็ว่าประสบการณ์ของปจัเจกบุคคลมกัจะมลีกัษณะเป็น

เอกเทศและแปลกใหมอ่ยูเ่สมอ  
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  -  พจิารณาในแง่สงัคม นวนิยายเกิดขึน้ในระยะที่ชนชัน้กลางเริม่มบีทบาทใน

สงัคม ชนชัน้กลางสรา้งรปูแบบการเลา่เรื่องใหมท่ีใ่กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิและเป็นเรื่องที่

ใช้เหตุผลมากกว่าวรรณกรรมก่อนหน้านัน้ นิยมแต่งเป็นร้อยแก้วมากกว่าร้อยกรอง ตวั

ละครเป็นมนุษยพ์บเหน็ไดใ้นชวีติประจ าวนั บรรยากาศและฉากก็เหมอืนจรงิ เขา้กบัวถิี

ชวีติของคนชัน้กลาง 

  -  ศตวรรษที ่19  เป็นยคุของนวนิยายแนวสมจรงิ (Realistic Novel) 

  -  ศตวรรษที ่20  เริม่มแีนวโน้มไปทางสญัลกัษณ์นิยม 

  -  นวนิยายพฒันามาเป็นเวลานานและหมดลกัษณะแปลกใหม่ (Newness) ไม่

สามารถเป็นรปูแบบประจ ายคุสมยัปจัจุบนั  

 

 นวลกัษณ์ในนวนิยาย 

  -  นกัเขยีนสรา้งสรรคง์านเขยีนทีแ่ปลกออกไปทัง้เน้ือหาและรปูแบบ เชน่  

   Michael Butor เขยีนนวนิยายคลา้ยเอน็ไซโครปิเดยีขนาดเลก็        

   Allain Robbe-Grillet  แต่งนวนิยายโดยละทิ้งองค์ประกอบทาง

วรรณกรรม 

  ฉะนั ้น นวนิยายจึงเป็นรูปแบบวรรณกรรมที่มีความหลากหลาย มีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัความสมจรงิซึ่งผูกพนัอยู่กบัเวลาและยุคสมยั 

นวนิยายจงึเป็นรปูแบบเปิด ผูป้ระพนัธต์อ้งเปลีย่นความสมจรงิใหเ้ขา้กบัยคุสมยัดว้ย 

 

 ทศันะต่างๆเกีย่วกบันวนิยาย 

  -  นวนิยายถูกมองว่าเป็นวรรณกรรมระดบัต ่า ไม่เขา้ขัน้เหมอืนกวนิีพนธ์หรอื

มหากาพย ์

  -  นวนิยายเป็นวรรณกรรมที่สนองและเติมเต็มความพงึพอใจของมนุษย์ ให้

ภาพชวีติที่เป็นจรงิซึ่งมกัเป็นโลกและชวีติที่สกปรก น่าเบื่อหน่าย และเต็มไปดว้ยตณัหา

ราคะ ต่างจากกวนิีพนธห์รอืมหากาพยท์ีมุ่ง่ยกระดบัจติใจมากกวา่ (Spiritual Exultation) 
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  -  ภาษารอ้ยแก้วและการพรรณนาขยายความยดืยาวไม่ใช่ลกัษณะของภาษา

วรรณศลิป์ ภาษาในนวนิยายจงึมลีกัษณะเหมอืนหนงัสอืพมิพแ์ละเอกสารบนัทกึเหตุการณ์

ทีไ่มส่ามารถสรา้งอารมณ์สะเทอืนใจได ้

 

2.  รปูแบบ  (Forms) 

  รปูแบบ หมายถงึ ชนิดของวรรณกรรมและโครงสรา้งเฉพาะของวรรณกรรมแต่

ละเรื่อง 

 

 (1)  รปูแบบกบัทฤษฎรีปูแบบนิยม  (Formalism) 

     -  Victor Shklovsky นักรูปแบบนิยมเสนอแนวคดิเรื่อง “ความแปลกใหม่” 

(Defamiliarization)  

     - Uri Tynyanov แบง่หน้าทีอ่งคป์ระกอบของงานเขยีนเป็น 2 ลกัษณะ คอื 

   1.  Autofunction – ความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของงานเขยีนนัน้

กบัระบบวรรณศลิป์หรอืงานเขยีนในอดตีทีผ่า่นมา 

   2.  Synfunction – ความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบทีส่มัพนัธก์นัในงาน

เขยีนชิน้นัน้ 

    ฉะนัน้งานเขยีนชิน้หน่ึงจงึมพีฒันาการของวรรณคดอียูใ่นตวัเอง 

 

 (2)  ศาสตรแ์หง่การเลา่เรื่อง  (Narratology)  

   -  พฒันาการศาสตรแ์หง่การเล่าเรื่องช่วงแรก มกีารจ าแนกวธิเีล่าเรื่องอาจแบ่ง

ไดเ้ป็น 2 กลวธิใีหญ่ คอื 

    1.  เล่าเรื่องโดยใชส้รรพนามบุรุษทีส่าม (third-person narrator)  แบ่ง

ไดเ้ป็น 2 ประเภทย่อย คอื  กลวธิกีารเล่าเรือ่งแบบพระเจา้รูท้ ัว่  (omniscient point of 

view) และ กลวธิกีารเลา่เรือ่งทีม่ขีอบเขตจ ากดั (limited point of view) 
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    2.  เล่าเรื่องโดยใชส้รรพนามบุรุษทีห่น่ึง (first person narrator) แบ่งได้

เป็น 2 ประเภทยอ่ย คอื  ผูเ้ล่าบอกผูอ้่านเป็นส่วนตวัเกีย่วกบัปญัหาหลายเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง 

และ ผูเ้ลา่เรือ่งอาจแปลความหมายหรอืประเมนิคา่สิง่ทีต่นเองเลา่วา่ไมต่รงกบัความคดิเหน็

ทีผู่แ้ต่งตอ้งการใหผู้อ้า่นเขา้ใจ 

   -  พฒันาการของศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องในระยะทีส่อง เกดิกระแสใหม่เรื่อง

ของศาสตรแ์ห่งการเล่าเรื่อง นักทฤษฎคีนส าคญัไดแ้ก่ Gerald Genette ซึ่งแบ่งรูปแบบ

การเลา่เรื่องเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

    1.  ellipsis – การขา้มเวลา 

    2.  the pause – ผูเ้ล่าเรื่องพดูกบัตวัเองและเป็นการพรรณนาโดยไม่มี

เวลา 

    3.  the scene – ใชบ้ทสนทนาด าเนินเรื่อง 

    4.  summary – มกัใชต้อนเปลีย่นฉากหรอืการร าลกึยอ้นหลงั 

 

   นอกจากน้ียงัมวีธิ ีprediction คอืการเล่าเรื่องทีม่กีารท านายเหตุการณ์ล่วงหน้า 

แบง่เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  หนึง่  analepsis คอืเหตุการณ์ก่อนหน้าน้ี คลีค่ลายมาเป็นการ

บอกเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ล่วงหน้า  สอง  prolepsis เป็นการแจง้ล่วงหน้าถงึเหตุการณ์ที่

จะเกดิขึน้ในเวลาต่อมา เป็นตน้ 

 

3.  แนวคิด  (Themes) และ อนุภาค (Motif) 

 -  การศึกษาแนวคิด (themathology) เป็นการรวบรวมแนวคิดหรือลกัษณะที่

คล้ายคลงึกนั รวมทัง้อนุภาค (Motif) สถานการณ์บางประการ ลกัษณะตวัละคร ฉาก 

สถานที ่และต านานซึง่ปรากฏในวรรณคดชีาตติ่างๆ  

 -  เน้นศึกษาแนวคิดหรอืองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกนัในวรรณคดีต่างๆหลายชาติ

หลายภาษาที่ไม่ไดม้คีวามสมัพนัธก์นัในเชงิประวตั ิแต่มลีกัษณะร่วมหรอืคลา้ยกนั เพราะ

ลกัษณะอนัเป็นสากลหรอืลกัษณะรว่มของมนุษยชาต ิ(Archetypes)  



เอกสารประกอบการสอนวชิาวรรณคดเีปรยีบเทยีบ จดัท าโดย อ.ดร.จริาภรณ์ อจัฉรยิะประสทิธิ ์     หน้า     23 
 

 -  S.S. Prawer (1973) แบ่งหมวดของการศกึษาแนวคดิและอนุภาคเป็น  5  กลุ่ม 

คอื 

  กลุม่แรก   เกี่ยวกบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ทะเล หรือสภาพต่างๆของ

มนุษย ์

  กลุม่ทีส่อง  อนุภาคในวรรณคดีลายลกัษณ์และวรรณคดีพื้นบ้าน เช่น การตัง้

ค าถามอธษิฐาน 3 ขอ้ หรอืปญัหา 3 ขอ้ เป็นตน้ 

  กลุม่ทีส่าม   สถานการณ์ต่างๆ เช่น ความขดัแยง้ระหว่างลูกชายกบัพอ่ อุปสรรค

ทีต่อ้งฝา่ฟนัขา้มไป 3 ครัง้ 

  กลุม่ทีส่ ี ่  ลกัษณะทางสงัคมและวฒันธรรม เช่น แนวคดิเรื่องสุภาพบุรุษหรอื

ลกูผูช้าย ลกัษณะของผูร้า้ย  นกัเดนิทางพเนจร  เป็นตน้ 

  กลุม่ทีห่า้  ตวัละครจากต านาน เชน่  โอดปิุส  แอนทโิกนี เป็นตน้ 

 

ตวัอยา่งการศกึษาแนวคดิดว้ยระเบยีบวธิทีางวรรณคดเีปรยีบเทยีบ 

 -   Grigore Nandris  ศกึษาแนวคดิเรื่องตวัละคร Dracula ในวรรณกรรมของ Bram 

Stoker ศกึษาวา่เหตุไรวรรณกรรมเรื่องน้ีจงึเป็นอมตะขา้มยคุสมยั 

 -  Nandris พบว่าเรื่อง Dracula มลีกัษณะทางจติวทิยาเรื่องความปรารถนาและ

สญัชาตญาณมดืของมนุษย ์เน้ือเรื่องเขยา่ขวญัและชวนตดิตามอยา่งหกัหา้มใจไม่อยู ่การ

สรา้งอนุภาคใหเ้กดิการผสมเลอืดของแดรกคูลากบัเหยื่อแลว้เกดิปีศาจดูดเลอืดตวัใหม่ ทัง้

ยงัใหแ้สวงหาเครื่องมอืในการปราบแดรกคูลา รวมทัง้ใชค้วามเชื่อทางคตชินเรื่องความเชื่อ

ในการปราบแวมไพรว์า่ใหใ้ชเ้หลก็แหลมแทงหวัใจของแวมไพรจ์ะท าใหส้ิน้ฤทธิ ์

 -  ใช้ชื่อบุคคลจรงิและเรื่องทางประวตัิศาสตร์มาประกอบเรื่อง  เช่น ชื่อ Dracula 

น่าจะมาจากชื่อเจา้ชายแหง่วาลาเซยี ทางตอนใตข้องโรมาเนีย  เป็นตน้  
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4.  ยคุสมยัหรือกระแส  (Periods, Movement) 

  -  ประเภทของกระแสของวรรณคด ี เชน่   

   กระแสมนุษยนิยม (Humanism)     

   กระแสโรแมนตคิ (Romanticism)       

   กระแสสจันิยม (Realism)       

   กระแสสญัลกัษณ์นิยม (Symbolism)       

   กระแสเอก็เพรสชนันิสม ์(Expressionism)      

   กระแสเซอรเ์รยีลรสิม ์(Surealism)   

    ฯลฯ 

 

 -  วรรณคดเีปรยีบเทยีบยงัสนใจศึกษาเรื่องยุคสมยั (Periods)  ส านัก (Schools)   

และรุน่ (Generations)  ดว้ย  

  การแบง่ยคุสมยั อาจแบง่ตามกระแสวรรณกรรมทีเ่ฟ่ืองฟูในช่วงนัน้ๆ หรอือาจแบ่ง

ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส าคัญๆ เช่น ยุคสมัยนีโอคลาสสิค1660 -1789 ยุคสมัยฟ้ืนฟู

ศลิปวฒันธรรม เป็นตน้  

  ส านักวรรณคดี หมายถึง กลุ่มที่มีประสบการณ์ การปฏิบัติและการศึกษา

เหมอืนกนั 

  รุ่น (นักเขยีน) หรอื Generation หมายถึง กลุ่มที่มกีารสบืสานวฒันธรรมทาง

วรรณศลิป์เหมอืนกนั มกีารศกึษา อายุ ภาษา หลกัการ และประสบการณ์ทัว่ๆ ไปร่วมกนั

และอยูใ่นยคุสมยัหรอืรุน่เดยีวกนั 

 -  การศกึษากระแสยงัศกึษาเอกลกัษณ์ของกระแสวรรณคดแีละการแพร่กระจายใน

ประเทศต่างๆดว้ย โดยศกึษาวา่มกีารปรบัเปลีย่นหรอืสรา้งสรรคร์ายละเอยีดทีแ่ตกต่างกนั

ไปในแต่ละวฒันธรรมอยา่งไร 
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 -  การศกึษากระแสอกีลกัษณะหน่ึงซึ่งเป็นการศกึษากระแสลกัษณะพเิศษ คอื ศกึษา

กระแสวรรณคดทีี่เกดิจากจากนักเขยีนยิง่ใหญ่เพยีงคนเดยีว (one-man moment) เป็น

การศกึษาแนวอทิธพิล 

 -  การศกึษาเรื่องกระแสวรรณคดแีละยคุสมยัสมัพนัธก์บัระเบยีบวธิเีปรยีบเทยีบแนว

อทิธพิลและทีม่า กระแสวรรณคดจีะครอบคลุมวรรณคดหีลายชาตหิลายภาษา และกระแส

วรรณคดอีาจเป็นสว่นหน่ึงของกระแสศลิปะ ซึง่ครอบคลุมศลิปะแขนงต่างๆ  

 -  ในสงัคมไทย การศกึษากระแสวรรณคดยีงัมน้ีอย เพราะสงัคมไทยยงัตดิอยูก่บัการ

แบง่ยคุสมยัแบบใชช้ว่งเวลาทางประวตัศิาสตร ์
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วรรณคดีเปรียบเทียบกบัการศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างวรรณคดีชาติต่างๆ 

  

วรรณคดเีปรยีบเทยีบแนวขา้มชาตขิา้มภาษา 

 หน้ีวรรณกรรม 

1. การยมื (Borrowing) 

2. การเลยีนแบบ (Imitation) 

3. อทิธพิล (Influence) 

4. แนวขนาน (Parallel)  

 

 คลอดิโอ กุลเลน (Claudio Guilén) – รูปแบบเหนือความเป็นชาต ิ

(Supranationality) 3 ลกัษณะ (Three Models of Supranationalit) ดงัน้ี 

1. Model A - ความสมัพนัธข์องวรรณคดใีนแงท่ีม่าและอทิธพิล  

2. Model B - ความเหมอืนของวรรณคดแีต่ไม่ไดส้มัพนัธก์นัเชงิร่วมวฒันธรรม

หรอือทิธพิล/ทีม่า 

  3.  Model C - ปรากฏการณ์ของวรรณคดตีะวนัออกและตะวนัตกทีเ่หมอืนหรอื

ต่างกนั 

 

อทิธพิล (Influence) 

 อทิธพิลของวรรณกรรมในชาตหิน่ึงมอีทิธพิลต่อนกัเขยีนอกีชาตหิน่ึง 

1. อทิธพิลระหวา่งวรรณกรรมดว้ยกนั  
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แนวขนาน  (Parallel) 

 

  -  ความเหมอืนของวรรณคดแีต่ไม่ไดส้มัพนัธก์นัเชงิร่วมวฒันธรรมหรอือทิธพิล/

ทีม่า และอาจเป็นวรรณคดตี่างวฒันธรรม 

 

   

 

  -  Carl Jung กบั ทฤษฎ ีArchetypes   
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วรรณคดีเปรียบเทียบแนวสมัพนัธบท  (Intertextuality) 
 

 ก าเนิดและทีม่าของการศกึษาแนวสมัพนัธบท 

 ค าว่า “Intertextuality” หรอื “สมัพนัธบท” เป็นค าที ่Julia Kristeva คดิขึน้และเริม่ใช้

เป็นคนแรกในราวทศวรรษที่ 1960 จากนัน้ค าว่าสมัพนัธบทก็กลายเป็นกระแสหลกัใน

การศึกษาวรรณคดแีละวฒันธรรม มกีารน าแนวคดิน้ีไปใช้ในเชงิปฏบิตัิ  โดยนักทฤษฎี

หลากหลายแนว  ทัง้ผูท้ี่ใช้ทฤษฎีแนวโครงสร้างนิยม (Structuralism)  นักสตรนิียม 

(Feminism)   นกัสญัวทิยาผูท้ีใ่ชแ้นวคดิรือ้สรา้ง (Deconstruction) ฯ 

 

 แนวคดิส าคญัของการศกึษาสมัพนัธบท 

 -  สมัพนัธบทเป็นแนวทฤษฎวีรรณคดทีีท่า้ทายแนวคดิทีเ่ชื่อกนัมาแต่เดมิว่าตวับทมี

ความหมายทีแ่น่นอนตายตวั ทีผู่อ้า่นสามารถวเิคราะหห์รอืสกดัความหมายออกมาไดท้ีเ่รา

เรยีกกนัวา่ การตคีวาม 

 -  สมัพนัธบทปฏเิสธความสรา้งสรรค์ / รเิริม่แปลกใหม่ของวรรณคด ีไม่ว่าจะเป็น

ศลิปะแขนงใด นวนิยายหรอืภาพเขยีน สมัพนัธบทถอืว่าผลงานทุกชิ้นลว้นหล่อหลอมขึน้

จากชิน้สว่นต่างๆ ของผลงานศลิปะทีเ่คยมมีาก่อน 

 -  แนวคดิสมัพนัธบทเชื่อว่าวรรณคดสีรา้งขึน้จากระบบสญัญะและขนบวรรณศลิป์

ของวรรณคดทีี่มมีาก่อน ตวับทไม่ว่าจะเป็นประเภทวรรณคดหีรอืไม่ใช่วรรณคด ีไม่ได้มี

ความหมายทีเ่ป็นเอกเทศในตวัเอง แต่เป็นสมัพนัธบท  

 -  พฤตกิรรมการอา่นท าใหผู้อ้า่นเขา้ไปในเครอืขา่ยของความสมัพนัธข์องตวับท การ

ตคีวามตวับทหรอืการพยายามแสวงหาความหมายในตวับท แทจ้รงิคอืความพยายามหา

สายสมัพนัธ์ของตวับทที่อ่านกบัตวับทอื่นๆ  การอ่านจงึเป็นกระบวนการของการเคลื่อน

ผา่นตวับทต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั 

 -  กระบวนทศัน์สมัพนัธบทมพีืน้ฐานทีถ่อืสมัพนัธบทในทศันะของผูอ้า่นและผูต้คีวาม

ตวับทมากกวา่ผูแ้ต่ง 
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 - Julia Kristeva คดิว่าในถอ้ยค ามเีสยีงมากกว่าสองเสยีง ในถอ้ยค า (utterance) มี

เสยีงหลากหลายทัง้ที่เป็นวล ีประโยค ย่อหน้า เป็นการเชื่อมโยงเสยีงต่างๆ หรอืตวับท

ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน  Kristeva จึงเรียกลักษณะที่ผสมผสานกันในตัวบทว่า 

“Intertextuality” คอืในตวับทหน่ึงๆ มถี้อยค าหลากหลายเสยีงซึ่งน ามาจากตวับทอื่นๆ 

น ามาเชื่อมโยงกนัและกลายเป็นตวับทใหม ่ตวับททุกบทจงึสรา้งขึน้มาจากตวับทอื่นๆ 

 - Julia Kristeva กล่าวว่า ตวับทเป็นค าพูดหรอืค าจ านวนมากมาจากตวับทอื่น

ผสมผสานเกิดเป็นตวับทใหม่ ตวับทเกิดขึ้นในช่วงเวลาหน่ึงและได้รบัอทิธพิลแนวการ

เขยีนมาจากตวับททางสงัคมและวฒันธรรม ตวับทจงึไม่ใช่สิง่โดดเดีย่วหรอืเป็นของปจัเจก

บุคคล แต่เป็นการรวบรวมกระบวนการสร้างตัวบทของวฒันธรรม  ดังนัน้ ตัวบทไม่

สามารถแยกออกจากตวับทที่ใหญ่กว่าคอื วฒันธรรมและสงัคมที่ตวับทถูกสรา้งขึน้มา ตวั

บททัง้หลายจงึประกอบดว้ยโครงสรา้งทางอุดมการณ์ การต่อสูท้างวาทกรรมในสงัคม 

 -  Mikhael Bakhtin  เสนอแนวคดิเรื่อง “เสยีงของผูอ้ื่น” (heteroglossia) หมายถงึ 

ภาษาประกอบไปดว้ยเสยีงของตนเองและเสยีงของผูอ้ื่น  แนวคดิเรื่องเสยีงของผูอ้ื่นท าให้

เราเขา้ใจเรื่องการปะทะกนัทางอุดมการณ์และค าพูดทีเ่คยมมีาในอดตีในภาษา จะมเีสยีง

อย่างน้อย 2 เสยีง เสยีงแรกคอื จุดมุ่งหมายของผูแ้ต่งหรอืผูพู้ด อกีเสยีงหน่ึงคอืเสยีงอื่น 

อาจเป็นเสยีงในอดตีซึง่แตกต่างออกไปจากผูแ้ต่ง  
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ตวัอย่างการวิเคราะหส์หบท 

 

อาจารยน์พพร ประชากุล ผูว้เิคราะห ์


